
Krachtige scholen 
met behoud van 

signaturen

 ‘D it plan kan de redding zijn 
voor veel kleine scholen. En 
niet alleen in Groningen’. Dat 
zegt Annemarie Machielsen, 

bovenschools directeur van het openbare 
Schoolbestuur tussen Lauwers en Eems 
dat 22 basisscholen in Noord-Groningen 
bestuurt. Een krimpgebied, waar veel 
kleine schooltjes van alle denominaties 
in stand worden gehouden. De samen-
werkingsschool is bij het bijzonder onder-
wijs niet populair, omdat daarbij één van 
de samenwerkende besturen een school 
moet opgeven.

‘Ook al gaat het om schooltjes die bijna 
onder de opheffingsnorm zitten, het 
wordt toch altijd gevoeld als verlies en 
niemand verliest graag’, zegt Machiel-
sen. ‘Daarom probeert elk bestuur dit 
te voorkomen en blijven al die kleine 
schooltjes bestaan. Het zit al jaren muur-
vast en ik wil dat nu doorbreken. Want 
volgens mij is het mogelijk om grotere 
scholen te realiseren mét behoud van de 
verschillende signaturen.’

De eerste concrete situatie waar Machiel-
sen met aan haar plan aan de slag wil, is 
het dorpje Wehe-den Hoorn. Daar staan 
twee kleine scholen: obs De Weerborg, 
die nog maar 34 leerlingen telt, en de 
katholieke Sint Jozefschool met 48 leer-
lingen. ‘Bij elkaar ruim 80 leerlingen, 
waarmee één krachtige school gevormd 
kan worden’, zegt Machielsen. Zij vond bij 
het katholieke schoolbestuur en de beide 
directies steun voor haar idee om er één 
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Twee kleine schooltjes in het noord-Groningse dorpje 
Wehe-den hoorn hopen op toestemming van het 
ministerie voor een bijzonder experiment. Ze willen een 
samenwerkingsschool starten zonder dat één van de 
scholen van kleur moet verschieten. 

school van te maken, waarin de kinderen 
door elkaar in de klassen zitten, maar op 
een aantal momenten aparte lessen in 
levensbeschouwing volgen. Ook de ou-
ders reageerden al positief op dat idee. 
Een simpele oplossing, zo lijkt het, maar 
dat is het niet. 

Geen rekenkundige truc
Punt is dat de gezamenlijke school, met 
een katholieke en een openbare stro-
ming, volgens het plan-Machielsen door 
beide besturen gezamenlijk bestuurd 
zou moeten worden. Dat kan volgens 
de huidige regelgeving niet. ‘Maar al-
leen zo kan elk bestuur onderwijs van-
uit de eigen identiteit blijven bieden, 
en dat is belangrijk, want daartoe zijn 
schoolbesturen uiteindelijk op aarde’, 
zegt Machielsen. ‘Het gaat niet alleen 
om identiteit, maar ook om bestuurlijke 
verantwoording. Het gaat níet om geld. 
Dit is geen rekenkundige truc om twee 
keer de kleine-scholen-toeslag te incas-
seren. We hoeven geen dubbele toeslag 
als het één school wordt.’

Het behoud van de twee signaturen is zo 
belangrijk, omdat de besturen daardoor 
ook op de lange termijn hun aanbod in 
de dorpen behouden. ‘Stel dat er in de 
toekomst weer meer leerlingen komen, 
dan kunnen we van deze ene school weer 
twee scholen maken zonder te hoeven 
voldoen aan de stichtingsnorm van 200 
leerlingen’, legt Machielsen uit. Het lijkt 
vrij theoretisch in een krimpgebied waar 
simpelweg niet meer leerlingen zijn, 
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maar voor schoolbesturen is dit juist de 
reden om niet snel een school op te ge-
ven. 

Volgens Machielsen zijn de signalen uit 
Den Haag hoopgevend. ‘Daarom blijf ik 
me hier vol voor inzetten. Ik wil dit be-
reiken voor de kinderen, want die gun 
ik een wat grotere school. Deze kinderen 
zitten wel door elkaar op dezelfde peu-
terspeelzaal en voetbalclub. Dus waarom 
niet in de klas? Daar moet een modus 
voor te vinden zijn, met behoud van de 
vrijheid van schoolkeuze. Als wij toe-
stemming krijgen voor dit experiment, 
zou dat geweldig zijn voor dit hele gebied. 
En voor andere krimpgebieden.’ <


